
Супровідна записка до    рішення LХІV сесії  VІІ скликання
Комсомольської селищної ради  від  06  грудня 2019р.

№  1113 - VІІ «Про внесення змін до рішення ХLVІІІ сесії
Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 20 грудня 2018

року №829 – VІІ «Про селищний бюджет Комсомольської селищної
ради на 2019 рік»» та додатків до нього.

1.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету (за
підсумками роботи за 10 місяців поточного року ) , а саме:

  Збільшити коди надходжень на  431396,00  грн.,  в  тому числі  по
кодам надходжень:

- по коду  18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» на 10416,00
грн.

- по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів»  на 420980,00 грн.

Зменшити коди надходжень на 431396,00 грн., в тому числі по кодам
надходжень:

- по коду 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 24128,00 
грн.

- по коду 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості»  на 4791,00 грн.

- по коду 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості» на 842,00 грн.

- по коду 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості»  на  326223,00 грн.

- по коду 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»  на 52485,00 
грн.

- по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності» на 22927,00 грн.

2.Внести зміни до доходної частини загального фонду бюджету шляхом
збільшення надходжень на  290000,00 грн. по  коду надходжень 41053900
«Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  надання  субвенції  з  районного
бюджету селищному бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями
ЗДО Комсомольської селищної ради.   



3.Внести  зміни  до  видаткової  частини  загального  фонду  бюджету
шляхом збільшення  бюджетних асигнувань на  290000,00.,  а саме:

3.1.Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  шляхом
збільшення бюджетних асигнувань на 290000,00 грн., в  тому числі по кодам
видатків:
- по коду 2111 «Заробітна плата» на 230000,00 грн.

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 60000,00 грн.

4.Внести  зміни  до  видаткової  частини  загального  фонду  шляхом
перекиду затверджених бюджетних асигнувань в межах КПК, а саме:

4.1.Внести  зміни  по  КПК  0111010  «Надання  дошкільної  освіти»  шляхом
збільшення бюджетних асигнувань на 171628,00 грн., в  тому числі по кодам
видатків:
-  по  коду  2111  «Заробітна  плата»  на  127015,00  грн.(виплата  індексації,
надбавки педагогічним працівникам за престижність праці)

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 44613,00 грн.

4.2.Внести  зміни  по  КПК  0116017  «Інша  діяльність,  пов’язана  з
експлуатацією  об’єктів  житлового-комунального  господарства»  шляхом
збільшення бюджетних асигнувань на  1183,00 грн., в тому числі по  кодам
видатків:

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 969,00 грн.

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 214,00 грн.

4.3.Внести зміни по КПК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне
та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності  обласної  ради,  районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської
рад та їх виконавчих комітетів» шляхом зменшення бюджетних асигнувань на
172811,00 грн., в тому числі по  кодам видатків:

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 127984,00 грн.

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 44827,00 грн.
  
4.4.Внести  зміни  по  КПК  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і
будинків  культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»
(кошторис КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури»), а саме:

Зменшити коди видатків на 68000,00 грн., в тому числі по кодам видатків:



- по коду  2271  «Оплата теплопостачання» на 21500,00 грн.

- по коду  2273 «Оплата електроенергії»  на 46500,00грн. 

Збільшити коди видатків на 68000,00 грн., в тому числі по кодам видатків:

- по коду 2111 «Заробітна плата» на 56400,00 грн.

- по коду 2120 «Нарахування на заробітну плату» на 11600,00 грн.

5. Відповідно до наведеного у п.п.4.2.внести зміни до заходів на 2019 рік які
додаються  до  Програми  розвитку  і  реформування  житлово-комунального
господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019рр.

Головний бухгалтер                                                 Наталія БАРДАКОВА


